
 

 

การอ้างอิงเอกสารในรูปแบบ APA  
Citing & Referencing: APA Style 

 

ปัทมพร โพนไสว 
บรรณารักษ์ งานส่งเสริมการรูส้ารสนเทศและเครือข่ายห้องสมดุ 

แผนกบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ศูนย์เรยีนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์ 

 
การเขียนอ้างอิงแบบ APA เป็นการเขียนเอกสารอ้างอิงในผลงานวิชาการต่าง ๆ ที่ก าหนดโดย สมาคม

จิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association) หรือ APA จัดพิมพ์เป็นคู่มือการเขียน
บรรณานุกรม ชื่อว่า Publication Manual of the American Psychological Association เริ่มพิมพ์ครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1929 และฉบับปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 จัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 2019 รูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบ 
APA ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การอ้างอิงในเนื้อหา 2) บรรณานุกรม  
 1. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation) เป็นการอ้างอิงในระบบนามปี (author-date citation 
system) โดยระบ ุ ชื่อผู้เขียน และปีพิมพ์ เพ่ือเป็นการชี้แนะผู้อ่านไปยังแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงท้ายเล่ม ที่มีการ
จัดเรียงตามล าดับตัวอักษร การอ้างอิงในเนื้อหา มี 2 ลักษณะ คือ 

1.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 2 ประเภทคือ การอ้างอิงหน้าข้อความและการอ้างอิงท้าย
ข้อความ 

1.2 การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ใช้เชิงอรรถขยายความของเนื้อหา  
2. บรรณานุกรม  
 

ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา 
 

การอ้างอิงหน้าข้อความ 
 Starr-McCluer (1996) also indicates that health insurance influences the savings behavior  

of U.S. households positively. 
 
การอ้างอิงท้ายข้อความ 
 A clear shift toward a more specific program identity occurred around 2008 when  

 Dr. Robert Long (a former vice president at W.K. Kellogg Foundation) joined the NLS faculty.  
In the following years, the NLS program was more consciously centered on the notion of  
philanthropy. Philanthropy is here conceptualized as the giving of time, treasure, and talent 
(Payton & Moody, 2008). 
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ตัวอย่างการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
 

เชิงอรรถขยายความของเนื้อหา  

 
 

 
ตัวอย่างบรรณานุกรม 

 

บรรณานุกรม 
Payton, R., & Moody, M. (2008). Understanding philanthropy: Its meaning and mission.  

Indiana University Press. 
Starr-McCluer, M. (1996). Health insurance and precautionary savings. The American 

Economic Review, 86(1), 285-295. 
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การอ้างอิงในเนื้อหา (Citations in the Text) 
 
1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citations) 
รูปแบบการเขียน 

1. การเขียนอ้างอิงหนังสือทั้งเล่ม  
ผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้เขียนระบุชื่อผู้แต่งและนามสกุล ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุนามสกุล ใน

กรณีที่ผู้แต่งชาวไทยเขียนเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศให้ระบุนามสกุล แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค 
(Comma) และปีพิมพ์ ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (Parentheses) 

2. การอ้างอิงเฉพาะข้อความบางหน้า ให้เพ่ิมเครื่องหมายจุลภาคต่อจากปีพิมพ์ ตามด้วยอักษรย่อของ
หน้า (หน้า คือ น. และ page และ pages คือ p. และ pp.) ตามล าดับและตามด้วยเลขหน้า อยู่ในเครื่องหมาย
วงเล็บ 

3. การเขียนระบุที่มาของเนื้อหาไว้หน้าข้อความที่อ้างอิง  
3.1 ในกรณีชื่อของผู้แต่งปรากฏในเนื้อหาแล้ว ให้ระบุปีพิมพ์ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และ

ค าย่อของหน้า และเลขหน้าที่อ้างถึงในเครื่องหมายวงเล็บ 
3.2 ในกรณีที่ทั้งชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ปรากฏในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์อีก ยกเว้น

ผู้แต่งระบุหน้าและเลขหน้าที่อ้างถึง ก็ให้ระบุค าย่อของหน้า และตามด้วยเลขหน้า 
3.3 ในกรณีเนื้อหาภายในย่อหน้าเดียวกัน กล่าวถึง ผู้แต่งคนเดียวกันหลายครั้ง การเขียนอ้างอิงครั้ง

แรกให้ระบุเฉพาะปีพิมพ์ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ค าย่อของหน้าและเลขหน้าในวงเล็บ ส่วนการอ้างอิงซ้ า
ในครั้งต่อไป ไม่ต้องระบุปีพิมพ์ ค าย่อของหน้าและเลขหน้าอีก ถ้าหากว่าข้อมูลชัดเจนไม่สับสนกับการอ้างอิงผู้
แต่งคนอื่น 

3.4 ในกรณีที่มีการอ้างอิงงานนิพนธ์ 2 เรื่อง หรือมากกว่า 2 เรื่อง ในวงเล็บเดียวกัน ให้ระบุโดย
เรียงล าดับอักษรของชื่อหรือนามสกุลของผู้แต่ง โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่นระหว่างบรรณานุกรมแต่
ละรายการ 

4. การระบุท่ีมาของเนื้อหาไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง ให้ระบุผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ปีพิมพ์ 
ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค อักษรย่อของหน้าและเลขหน้าที่อ้างถึง อยู่ในวงเล็บท้ายข้อความ 

5. การเขียนอ้างอิงข้อความที่ยกมาจากงานนิพนธ์ของผู้อ่ืน 
5.1 กรณีข้อความที่ยกมาอ้างอิงมีความยาวน้อยกว่า 40 ค า ให้ใส่ข้อความที่ยกมาอ้างอิงใน

เครื่องหมายอัญประกาศ (quotation) และตามด้วยข้อมูลอ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บและตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค (punctuation mark) “.” 

5.2 กรณีข้อความที่ยกมาอ้างอิงมีความยาวเกิน 40 ค า ให้พิมพ์ข้อความเป็นรูปบล็อก ไม่มี
เครื่องหมายอัญประกาศ พิมพ์โดยขึ้นบรรทัดใหม่ ห่างจากขอบซ้ายมือประมาณครึ่งนิ้วหรือเท่ากับขึ้นย่อหน้า
ใหม่ เมื่อจบข้อความให้ลงเครื่องหมายมหัพภาค และตามด้วยข้อมูลอ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บ 
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หลักเกณฑ์การลงบรรณานุกรมในเนื้อหา ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์และเลขหน้า 
1. ค าน าหน้าชื่อผู้แต่ง ค าน าหน้าชื่อทั่วไป เช่น นาย นางสาว Mr. Ms. ค าเรียกต าแหน่งวิชาการ ค า

เรียกทางวิชาชีพ ยศทางทหารและต ารวจ ทั้งผู้แต่งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่ต้องระบุ  
2. ผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล 
3. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ  ให้ระบุเฉพาะ นามสกุล รวมทั้งงานนิพนธ์ของคนไทยที่เขียนเป็น

ภาษาต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุลเท่านั้น 
4. ในกรณีข้อมูลที่น ามาอ้างอิง มีผู้แต่ง 3 คนหรือมากกว่า ให้ลงผู้แต่งคนแรกแล้วตามด้วย และคณะ 

หรือ et al.  
5. การลงรายการปีพิมพ์ ระบุเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องระบุ ค าว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. และ B.E. หรือ A.D. 

- ในกรณีไม่ปรากฎปีพิมพ์ ให้ระบุค าว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. (ไม่ปรากฏปีพิมพ์ หรือ no date)  
- งานนิพนธ์ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่ได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์แล้ว ให้ระบุค าว่า ก าลังจัดพิมพ์ หรือ 

in press แทนปีพิมพ์และไม่ต้องระบุเลขหน้าที่อ้างอิง 
6. การลงรายการเลขหน้า ให้ระบุตัวอักษรย่อว่า น. แทนค าว่า หน้า p. หรือ pp. แทนค าว่า page 

หรือ pages และตามด้วยเลขหน้า 
ในกรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ระบุค าว่า ไม่มีเลขหน้า หรือ unpaged แทน 

 
 

รูปแบบการพิมพ์ 
 
ผู้แต่ง 1 คน 

อ้างอิงหน้าข้อความ ไทย  ชื่อ สกุล (ปี) ... 

 ต่างชาติ สกุล (ปี) ... 
  เชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (2561) ... 
  Smith (2020) ... 
อ้างอิงท้ายข้อความ ไทย  ... (ชื่อ สกุล, ปี)  
 ต่างชาติ ... (สกุล, ปี) 
  ... (เชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, 2561) 
  ... (Smith, 2020) 

 
 
 
 



5 
 

 

ผู้แต่ง 2 คน 
อ้างอิงหน้าข้อความ ไทย  ชื่อ สกุล และ ชื่อ สกุล (ปี) ... 
 ต่างชาติ  สกุล and สกุล (ปี) ... 
  จันทิมา ลิมปานนท์ และ โยธิน อินทรประสงค์ (2561) ... 
  Smith and Jones (2020)... 
อ้างอิงท้ายข้อความ ไทย  ... (ชื่อ สกุล และ ชื่อ สกุล, ปี) 
 ต่างชาติ  ... (สกุล & สกุล, ปี) 
  ... (จันทิมา ลิมปานนท์ และ โยธิน อินทรประสงค์, 2561) 
  ... (Smith & Jones, 2020) 

 
ผู้แต่ง 3 คน หรือมากกว่า 

อ้างอิงหน้าข้อความ ไทย  ชื่อ สกุล และคณะ (ปี) ... 
 ต่างชาติ  สกุล et al. (ปี) ... 
  ชัชชล ไทยเขียว และคณะ (2564) ... 
  Smith et al. (2020) … 
อ้างอิงท้ายข้อความ ไทย  ... (ชื่อ สกุล และคณะ, ปี)  
 ต่างชาติ  ... (สกุล et al., ปี) 
  ... (ชชัชล ไทยเขียว และคณะ, 2564) 
  ... (Smith et al., 2020) 

 
ผู้แต่งต่างชาติหลายคน มีนามสกุลเดียวกัน ให้เพิ่มชื่อย่อผู้แต่ง เพื่อแยกความแตกต่าง 

อ้างอิงหน้าข้อความ P. R. Smith (1923) to distinguish from S. Smith (1945) . . . 

อ้างอิงท้ายข้อความ … (J. M. Taylor & Neimeyer, 2015; T. Taylor, 2014) 
 
ผู้แต่งคนเดียวกันมีผลงานหลายเรื่อง เมื่ออ้างร่วมกัน ให้ระบุชื่อ นามสกุลหรือนามสกุลผู้แต่ง ตามด้วยปี แล้ว
คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค 

อ้างอิงหน้าข้อความ วรากรณ์ สามโกเศศ (2554, 2555) ... 
 Reimer (2018, 2019) . . . 
อ้างอิงท้ายข้อความ ... (วรากรณ ์สามโกเศศ, 2554, 2555) 

... Reimer (2018, 2019) 
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ผู้แต่งคนเดียวกันมีผลงานหลายเรื่อง ในปีเดียวกัน ใช้ ก, ข, ค, ... หรือ a, b, c, … 
อ้างอิงหน้าข้อความ วรากรณ์ สามโกเศศ (2555ก, 2555ข) ... 
 Reimer (2018a, 2018b)  … 
อ้างอิงท้ายข้อความ ... (วรากรณ ์สามโกเศศ, 2555ก, 2555ข) 
 ... (Reimer, 2018a, 2018b) 

ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
อ้างอิงหน้าข้อความ ชื่อหน่วยงาน (ปี) ... 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2564) ... 
 Australian Institute of Health and Welfare (2019) ... 
อ้างอิงท้ายข้อความ ... (ชื่อหน่วยงาน, ปี) 
 ... (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2564) 
 … (Australian Institute of Health and Welfare, 2019) 

 
ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน (โดยใช้ชื่อย่อ) 

อ้างอิงหน้าข้อความ ชื่อหน่วยงาน (ชื่อย่อหน่วยงาน, ปี) … อ้างอิงครั้งต่อมา ชื่อย่อหน่วยงาน (ปี) ... 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท., 2564) ... อ้างอิงครั้งต่อมา ททท. (2564) ... 
 Australian Institute of Health and Welfare (AIHW, 2019) … อ้างอิงครั้งต่อมา 

AIHW (2019) ... 
อ้างอิงท้ายข้อความ ... (ชื่อหน่วยงาน [ชื่อย่อหน่วยงาน], ปี) อ้างอิงครั้งต่อมา ... (ชื่อย่อหน่วยงาน, ปี) 
 … (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ททท.], 2564) อ้างอิงครั้งต่อมา … (ททท., 2564) 
 … (Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2019) อ้างอิงครั้ง

ต่อมา … (AIHW, 2019) 
 
อ้างอิงมากกว่าสองแหล่งข้อมูลให้เขียนเรียงตามล าดับอักษร 

อ้างอิงหน้าข้อความ เกียรติยศ ศักดิ์แสง (2563) และ มุนินทร์ พงศาปาน (2564) ... 
 Aaker (2008) and Czinkota (2010) ... 
อ้างอิงท้ายข้อความ ... (เกียรติยศ ศักดิ์แสง, 2563; มุนินทร์ พงศาปาน, 2564) 
 … (Aaker, 2008; Czinkota, 2010) 
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อ้างอิงจากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ งานของผู้แต่ง1 ถูกอ้างอยู่ในงานของผู้แต่ง2 (การลงรายการ
ในบรรณานุกรมให้ลงผู้แต่ง2 เท่านั้น) 

อ้างอิงหน้าข้อความ ไทย  ชื่อ สกุล1 (ปี, อ้างถึงใน ชื่อ สกุล2, ปี) …  
 ต่างชาติ  สกุล1 (ปี, as cited in สกุล2, ปี) …  
  ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542, อ้างถึงใน พนม คลี่คลาย, 2557) ... 
  Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) ... 
อ้างอิงท้ายข้อความ ไทย  … (ชื่อ สกุล1, ปี อ้างถึงใน ชื่อ สกุล2, ปี) 
 ต่างชาติ  …. สกุล,1 ปี as cited in สกุล2, ปี) 
  … (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2542, อ้างถึงใน พนม คลี่คลาย, 2557) 
  … (Arnett, 2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) 

 
การสื่อสารระหว่างบุคคล การเขียนอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ การสื่อสารทางจดหมาย การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ กรณีไม่มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ ไม่ต้องใส่บรรณานุกรม 

อ้างอิง
หน้าข้อความ 

ไทย ชื่อ สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์ (การสื่อสารระหว่างบุคคล, วัน เดือน ปี) … 
ต่างชาติ อักษรย่อชื่อ สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์ (personal communication, เดือน วัน ปี) … 

  สุวัฒนา เจริญผล (การสื่อสารระหว่างบุคคล, 1 มกราคม 2564) … 
  E. R. McLean (personal communication, August 22, 2021) … 
อ้างอิง 
ท้ายข้อความ 

ไทย ... (ชื่อ สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์, การสื่อสารระหว่างบุคคล, วัน เดือน ปี) 
ต่างชาติ … (อักษรย่อชื่อ สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์, personal communication, เดือน วัน 

ปี) 
  ... (สวุัฒนา เจริญผล, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 1 มกราคม 2564) 
  ... (E. R. McLean, personal communication, August 22, 2021) 

 
กรณีทีไ่ม่มีชื่อผู้แต่ง ใช้ชื่อเรื่องแทน 

1) บทในหนังสือ/บทความในวารสาร/สารานุกรม 
อ้างอิงหน้าข้อความ “ชื่อเรื่อง” (ปีท่ีเผยแพร่) ... 

“การท างานเชิงรุก: ทักษะที่สร้างไม่ยาก” (2564) ... 
 “Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure and 

process” (2020) … 
อ้างอิงท้ายข้อความ ... (“ชื่อเรื่อง,” ปีท่ีเผยแพร่) 

... (“การท างานเชิงรุก: ทักษะที่สร้างไม่ยาก,” 2564) 
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 ... (“Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure and 
process,” 2020) 

2) หนังสือ/รายงาน/เว็บไซต์ 
อ้างอิงหน้าข้อความ ชื่อเรื่อง (ปีท่ีเผยแพร่) … 

ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจ าเป็นส าหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่? (2562) … 
อ้างอิงท้ายข้อความ … (ชื่อเรื่อง, ปีท่ีเผยแพร่) 

… (ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจ าเป็นส าหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?, 2562) 
 
ราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้ชื่อกฎหมายและตามด้วยปี 

อ้างอิงหน้าข้อความ พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (2561) ... 
อ้างอิงท้ายข้อความ ... (พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561, 2561) 

 
เว็บไซต์ อ้างถึงเว็บไซต์ทั้งหมดโดยไม่มีการกล่าวถึงหน้าใดหน้าหนึ่งหรือข้อมูลเฉพาะบนเว็บไซต์ ให้ใส่ ชื่อ
เว็บไซต์ ไม่ต้องใส่บรรณานุกรม 
Apple is one of the most visited consumer technology websites in the world 
(https://www.apple.com). 
 
 
2. การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citations) 

 
ใช้เชิงอรรถขยายความของเนื้อหา (Content Footnote) จะช่วยเพ่ิมเติม หรือขยายความของ

ข้อมูลในเนื้อหา การให้ข้อมูลไม่ควรจะเป็นข้อมูลที่ซับซ้อน หรือเป็นข้อมูลที่ ไม่จ าเป็น เพราะอาจท าให้ผู้อ่าน
สับสน เข้าใจผิด เชิงอรรถควรจะมีข้อมูลที่เสริมเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นข้อมูลของเนื้อหาเชิงเดียว (One 
Idea) 

 ถ้าข้อมูลในเชิงอรรถมีความยาวถึงหนึ่งย่อหน้าหรือมากกว่า หรือเป็นข้อมูลที่ยกเนื้อหามากจาก
หนังสือเล่มอ่ืน มีความยาวหนึ่งย่อหน้าขึ้นไป ควรจะน าข้อมูลนี้แทรกใส่ในเนื้อหาหรือไว้ในภาคผนวก  
 
หลักเกณฑ์ในการเขียนเชิงอรรถ 

1. การให้เลขก ากับเชิงอรรถแต่ละรายการ ให้เรียงไปตามล าดับของต าแหน่งที่อ้างอิงในเนื้อหา เลขท่ีใช้
เป็นเลขอารบิก  

2. หมายเลขล าดับของทั้งในส่วนเนื้อหาและเชิงอรรถต้องตรงกันและหมายเลขจะต้องเรียงล าดับต่อไป
ในหน้าอื่นจนจบบท  
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3. ก่อนลงรายการเชิงอรรถแต่ละหน้า ต้องขีดเส้นคั่นระหว่างส่วนเนื้อหากับส่วนเชิงอรรถ มีความยาว 
1/3 ของความกว้างของหน้ากระดาษ  

4. การพิมพ์เชิงอรรถแต่ละรายการ บรรทัดแรกของรายการให้พิมพ์ย่อหน้าเข้าไป 0.5 นิ้ว และบรรทัด
ต่อไปให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย บรรณานุกรมต่อไปย่อหน้าเข้าไปอีก 0.5 นิ้ว เช่นเดิม 

5. การระบุหมายเลขก ากับน าบรรณานุกรมในส่วนเนื้อหา จะพิมพ์ด้วยตัวเลขสูงกว่าข้อความปกติ
เล็กน้อย 

6. เนื้อหาแต่ละหน้าที่ต้องการอ้างอิงต้องลงรายการเชิงอรรถให้อยู่ภายในหน้าเดียวกัน 
 

ใช้ค าสั่ง References > Insert Footnote ใน MS Word ได้เลย 
 

ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถขยายความ 
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บรรณานุกรม (Bibliography) 
จะปรากฎอยู่ส่วนท้ายเล่ม เป็นแหล่งรวบรวมบรรณานุกรมทั้งหมดที่ผู้แต่งใช้เป็นแหล่งความรู้ใน

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยข้อมูลเพ่ืองานเขียนของเขา ยกเว้นข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น 
จดหมาย การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เป็นทางการการ การสัมภาษณ์ ซึ่งจะปรากฎเฉพาะในส่วน
เนื้อหาเท่านั้น 
 วัตถุประสงค์ที่ให้ผู้เขียนแจ้งบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ไว้ในงานเขียน เพ่ือเป็นการ
แสดงจริยธรรมทางวิชาการ และเพ่ือให้ผู้อ่านงานเขียนสามารถน าไปใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ เพ่ือการ
ตรวจสอบความถูกต้องหรือศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมตามความต้องการต่อไป  
 
หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรม 
1. ช่ือผู้แต่ง  

1.1 ไม่ต้องลงค าน าหน้านาม ต าแหน่งทางวิชาการ ค าเรียกทางวิชาชีพและต าแหน่งต่าง ๆ เช่น ยศต ารวจ 
ทหาร เป็นต้น 

1.2 ผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้ลงทั้งชื่อและนามสกุล ตามล าดับ 
1.3 ผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ให้ลงนามสกุลตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และต่อด้วยอักษรย่อของชื่อต้น

และชื่อรอง 
ทั้งนี้ รวมถึงผู้แต่งชาวไทยที่เขียนหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ จะลงรายการผู้แต่งโดยใช้นามสกุล

ขึ้นต้นและตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค และต่อด้วยอักษรย่อของชื่อต้น 
1.4 ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์และบรรดาศักดิ์ ให้กลับฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ไว้หลังชื่อโดยใช้เครื่องหมาย

จุลภาคค่ัน 
1.5 ผู้แต่งมีสมณศักดิ์ ให้ลงชื่อสมณศักดิ์ และถ้าทราบชื่อเดิมให้ใส่ไว้ในวงเล็บต่อจากชื่อสมณศักดิ์ 
1.6 ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใส่ชื่อนามแฝงตามที่ปรากฎ 
1.7 ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่งหลายชื่อเรื่องและพิมพ์ปีเดียวกัน 

ถ้าเป็นภาษาไทย ให้ใส่อักษร ก, ข, ค, ง ไว้ท้ายปีที่พิมพ์ตามล าดับ 
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใส่อักษร a, b, c, d ไว้ท้ายปีที่พิมพ์ตามล าดับ 

1.8 ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อหนังสือ หรือชื่อบท หรือชื่อบทความแทน 
1.9 หนังสือที่ไม่มีผู้แต่ง แต่มีบรรณาธิการ ให้ลงชื่อบรรณาธิการแทน และตามด้วยค าย่อของ บรรณาธิการ 

คือ (บ.ก.) ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บหลังชื่อของบรรณาธิการ เป็นภาษาอังกฤษใช้ค าว่า (Ed.) หรือ (Eds.) แทน
ค าว่า Editor หรือ Editors 
2. ปีพิมพ์ 

2.1 หนังสือ 
2.1.1 ใส่ปีพิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บตามหลังชื่อผู้แต่งและตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
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2.1.2 หนังสืออยู่ในระหว่างการพิมพ์ ให้ลงค าว่า ก าลังจัดพิมพ์ หรือ in press ในเครื่องหมายวงเล็บ
แทนปีพิมพ์ 

2.2 บทความวารสาร หนังสือพิมพ์ 
 ใส่ปีพิมพ์ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค วันที่ เดือน อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ และตามด้วยเครื่องหมาย

มหัพภาค 
3. ช่ือหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อบทความ  

3.1 ชื่อหนังสือ  
3.1.1 พิมพ์ด้วยตัวเอนและลงท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค  
3.1.2 ชื่อหนังสือต่างประเทศ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ค าอ่ืน ๆ พิมพ์ตัวพิมพ์

เล็กหมด ยกเว้นชื่อหนังสือมีชื่อเรื่องย่อย ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องย่อยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
3.2 ชื่อวารสาร พิมพ์ด้วยตัวเอนและลงท้ายด้วยเครื่องหมายจุลภาค  
3.3 ชื่อบทความ พิมพ์ตัวธรรมดาตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค  

4. ครั้งท่ีพิมพ์ 
4.1 หนังสือ พิมพ์ครั้งแรก ไม่ใส่ครั้งที่พิมพ์ 
4.2 หนังสือ พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ใส่ครั้งที่พิมพ์ทันทีต่อจากชื่อเรื่อง โดยครั้งที่พิมพ์จะอยู่ในเครื่องหมาย

วงเล็บและตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค  
5. ปีท่ี ฉบับท่ี และหน้าของบทความ 

5.1 ใส่ เลข ของปีที่ หรือเล่มที่ต่อจากชื่อวารสาร พิมพ์ด้วยตัวเอน ต่อด้วยเลขฉบับที่พิมพ์ด้วยตัวตรง ใน
เครื่องหมายวงเล็บ แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค  

5.2 ใส่ เลขหน้าของบทความที่อ้างอิงต่อจากเครื่องหมายจุลภาค และจบท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค  
5.3 ส าหรับบทความจากหนังสือพิมพ์ จะต้องใส่ตัวอักษรย่อของค าว่า หน้า คือ น. หรือ p. หรือ pp. ก่อน

ระบุเลขหน้า 
6. ส านักพิมพ์ 

6.1 ถ้าส านักพิมพ์เป็นมหาวิทยาลัยและมีชื่อของรัฐหรือจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของชื่อมหาวิทยาลัย ไม่ต้อง
ระบุชื่อของรัฐหรือจังหวัดในส่วนของสถานที่พิมพ์อีก 

6.2 ลงชื่อของส านักพิมพ์อย่างสั้นและเข้าใจได้ชัดเจน เขียนชื่อ สมาคม บริษัทและโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
แต่ให้ตัดค าว่า ส านักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท หรือค าว่า Publishers, Co., และ Inc. ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องระบุ แตใ่ห้ลงค าว่า Book หรือ Press ในชื่อส านักพิมพ์ไว้ 

6.3 ถ้าชื่อของผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อของส านักพิมพ์ ให้ใช้ค าว่า ผู้แต่ง หรือ Author ในต าแหน่งของ
ส านักพิมพ์ 

6.4 ไม่มีชื่อส านักพิมพ์ ให้ใส่โรงพิมพ์แทนโดยให้คงค าว่าโรงพิมพ์ไว้ 
6.5 ไม่ปรากฏทั้งชื่อส านักพิมพ์ และโรงพิมพ์ให้ใช้อักษรย่อดังนี้ 
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ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏส านักพิมพ์) 
n.p. (no publisher) 

6.6 ลงท้ายชื่อส านักพิมพ์ด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) 
7. การพิมพ์บรรณานุกรม เว้นระยะ 1 เคาะทุกรายการ การพิมพ์แต่ละรายการใช้รูปแบบย่อหน้าเข้าไป 5-7 
ตัวอักษร ส าหรับบรรทัดที่ 2, 3 ของแต่ละรายการ 
8. Short URL อนุญาตให้ใช้ลิงก์รูปแบบสั้นจาก Bitly เข้ามาแทนท่ีลิงก์ท่ียาวได้ 
9. DOI ให้ลง link เต็ม เช่น https://doi.org/10.1000/182 
 
การเรียงบรรณานุกรม 

1. เริ่มต้นหน้าใหม่ โดยมีค าว่า บรรณานุกรม อยู่ตรงกลางหัวกระดาษ 
2. แยกรายการทรัพยากรสารสนเทศ ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3. เรียงรายการภาษาไทยก่อนรายการภาษาอังกฤษ 
4. เรียงรายการแต่ละรายการตามล าดับตัวอักษรของชื่อและนามสกุลของผู้แต่งคนแรก โดยยึด

หลักการเรียงตามพจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานส าหรับผู้แต่งชาวไทย ส่วนผู้แต่งที่เป็นชาว
ต่างประเทศ (รวมทั้งผู้แต่งชาวไทยที่งานเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ) เรียงตามล าดับอักษรนามสกุลของผู้แต่ง
คนแรก 

5. เรียงตามล าดับอักษรต่ออักษร 
6. ในการเรียงล าดับชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ ที่มีค าน าหน้าชื่อ M’, Mc และ Mac ให้เรียงตามล าดับ

ตัวอักษรที่ปรากฏไม่ต้องถอดเป็นค าเต็มว่า Mac ทุกค า และไม่นับเครื่องหมาย ’ 
7. เอกสารหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกัน เรียงตามล าดับปีพิมพ์ ปีพิมพ์ก่อนมาก่อนตามล าดับ 
8. รายการชื่อผู้แต่งคนแรกคนเดียวกัน รายการที่มีผู้แต่งคนเดียวจะมาก่อนรายการที่มีผู้แต่งร่วม 
9. รายการแรกชื่อผู้แต่งคนเดียวกัน ตามด้วยผู้แต่งร่วมคนที่ 2 คนที่ 3 และคนต่อไปตามล าดับ ให้

เรียงล าดับอักษรของชื่อและนามสกุล หรือนามสกุลของผู้แต่งคนที่ 2 และคนที่ 3 หรือคนต่อไป ตามล าดับ 
10. ผู้แต่งตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ข้อมูลตรงกัน ให้เรียงตามปีพิมพ์ ปีพิมพ์ก่อนมาก่อน 
11. ถ้าชื่อของผู้แต่งทุกชื่อแต่ละรายการตรงกัน ปีพิมพ์ก็ตรงกัน ให้เรียงตามล าดับตัวอักษรของชื่อ

หนังสือ (ยกเว้นค าน าหน้า คือ A หรือ The ไม่นับ) 
ยกเว้นถ้าสิ่งพิมพ์แต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกัน และเป็นบทในเอกสารชุด เช่น ภาค 1 และ ภาค 2 

(Part 1 and Part 2) ให้เรียงตามล าดับของชุด ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษรของชื่อเรื่อง 
ให้ระบุตัวอักษรพิมพ์เล็ก a, b, c และต่อไปตามล าดับ หรือ ก, ข, ค ตามล าดับ ต่อท้ายปีพิมพ์ใน

เครื่องหมายวงเล็บ 
12. การเรียงล าดับงานเขียนหลายงานโดยผู้แต่งคนแรกไม่ใช่คนเดียวกัน แต่นามสกุลเดียวกัน ให้

เรียงล าดับผู้แต่งที่มีนามสกุลเหมือนกัน ตามตัวอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง ตามล าดับ 
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13. ผู้แต่งที่เป็นชื่อหน่วยงาน สมาคม สโมสร ให้ลงชื่อหน่วยงานเป็นค าเต็ม ไม่ใช้ตัวอักษรย่อและ
เรียงตามล าดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อหน่วยงาน 

ถ้ามีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานเขียน ให้ลงชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 
ชื่อหน่วยงานย่อย 

14. นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า de, la, du, van ให้เรียงล าดับเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของนามสกุล
นั้น 

15. งานเขียนที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ เรียงรายการตามล าดับตัวอักษร
ของชื่อเรื่องและรายการจะเรียงปนกับชื่อผู้แต่ง  

16. เอกสารด้านกฏหมาย ให้ปฏิบัติเหมือนเอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
17. เรียงรายการที่ข้ึนต้นด้วยตัวเลข ตามตัวสะกดของการออกเสียง 
18. การพิมพ์บรรณานุกรม พิมพ์เว้นระยะ 1 ตัวอักษรทุกรายการ การพิมพ์แต่ละรายการใช้รูปแบบ

ย่อหน้าเข้าไป ส าหรับบรรทัดที่ 2-3 ประมาณ 5-7 ตัวอักษร 
 
 

รูปแบบการพิมพ์ 
 
หนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

 
1. ผู้แต่ง 1 คน  
 

ไทย ชื่อ สกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). ส านักพิมพ์. URL  
ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). ส านักพิมพ์. URL  

 
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ.์ (2561). ล้มละลายพิศดาร ฉบับปรบปรุงใหม่ปี 2561 หลักกฎหมายตาม 

พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (แก้ไขใหม่ล่าสุดปี 2561) และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ (แก้ไขใหม่ล่าสุด) 
และแนวค าพิพากษาฎีกาท่ีน่าสนใจ. แสงจันทร์การพิมพ์.  

Smith, T. (2020). The citation manual for students: A quick guide (2nd ed.). Wiley. 
https://doi.org/10.1000/182 
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2. ผู้แต่ง 2 คน 
 
ไทย ชื่อ สกุล1 และ ชื่อ สกุล2. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที)่. ส านักพิมพ์. URL  
ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ1, & สกุล, อักษรย่อชื่อ2. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). ส านักพิมพ์. URL 

 
ยอดเดช ว่องวิทยา และ กนกวรรณ ว่องวิทยา. (2561). Forex war. เกรท ไอเดีย. 
Smith, T., & Williams, B. M. (2020). The citation manual for students: A quick guide (Rev. 

ed.). Wiley. 
 
3. ผู้แต่ง 3-20 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน 
 
ไทย ชื่อ สกุล1, ชื่อ สกลุ2, ชื่อ สกุล3, ชื่อ สกุล4, ชื่อ สกุล5, และ ชื่อ สกุล6. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง  

ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร(พิมพ์ครั้งที่). ส านักพิมพ์. URL  
ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ1, สกุล, อักษรย่อชื่อ2, สกุล, อักษรย่อชื่อ3, สกุล, อักษรย่อชื่อ4, สกุล,  

ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรอักษรย่อชื่อ5, & สกุล, อักษรย่อชื่อ6 (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). ส านักพิมพ์. ย่อ

หน้า 5-7 ตัวอักษรURL  
สังศิต พิริยะรังสรรค์, สมชาย ภคภาสน์วิวัตน์, วิทยากร เชียงกูล, วุฒิสาร ตันไชย, พลเดช ปิ่นประทีป,  

สุริยะใส กตะศิลา, ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, ธีราวุฒิ คงปรีชา, ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, อภิชัย  
พันธเสน, สุนทร คุณชัยมัง, สุวิทย์ พูลศิลป์, ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน, บุญส่ง ชเลธร, และ ฉัตรวรัญช์ 

 องคสิงห์. (2560). สังคมธรรมาธิปไตย. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต. 
Lewrick, M., Thommen, J., & Leifer, L. (2020). The design thinking life playbook empower 

yourself, embrace change, and visualize a joyful life. Wiley. 
 

4. ผู้แต่ง 21 คน ขึ้นไป ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1-19 ตามด้วยเครื่องหมาย , ... ก่อนชื่อคนสุดท้าย 
 
ไทย ชื่อ สกุล1, ชื่อ สกุล2, ชื่อ สกุล3, ชื่อ สกุล4, ชื่อ สกุล5, ชื่อ สกุล6, ชื่อ สกุล7, ชื่อ สกุล8, 

ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรชื่อ สกุล9, ชื่อ สกุล10, ชื่อ สกุล11, ชื่อ สกุล12, ชือ่ สกุล13, ชื่อ สกุล14, ชื่อ สกลุ15, 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรชื่อ สกุล16, ชื่อ สกุล17, ชื่อ สกุล18, ชื่อ สกุล19, ... ชื่อ สกุลคนสุดท้าย, ชื่อ 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรสกุลคนสุดท้าย. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). ส านักพิมพ์. URL  

 
 

https://opacdb01.dpu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114780&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20a
https://opacdb01.dpu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114780&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20a
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ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ1, สกุล, อักษรย่อชื่อ2, สกุล, อักษรย่อชื่อ3, สกุล, อักษรย่อชื่อ4, สกุล,  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรอักษรย่อชื่อ5, สกุล, อักษรย่อชื่อ6, สกุล, อักษรย่อชื่อ7, สกุล, อักษรย่อชื่อ8, 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรสกุล, อักษรย่อชื่อ9, สกุล, อักษรย่อชื่อ10, สกุล, อักษรย่อชื่อ11, สกุล, อักษรย่อชื่อ12, 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรสกุล, อักษรย่อชื่อ13, สกุล, อักษรย่อชื่อ14, สกุล, อักษรย่อชื่อ15, สกุล, อักษรย่อชื่อ16 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร, สกุล, อักษรย่อชื่อ17, สกุล, อักษรย่อชื่อ18, สกุล, ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรอักษรย่อชื่อ19, ...  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรสกุล, อักษรย่อชื่อคนสุดท้าย. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). ส านักพิมพ์. URL 

 
Gilbert, J. R., Smith, J. D., Johnson, R. S., Anderson, A., Plath, S., Martin, G., Sorenson, K., 

Jones, R., Adams, T., Rothbaum, Z., Esty, K., Gibbs, M., Taultson, B., Christner, G., 
Paulson, L., Tolo, K., Jacobson, W. L., Robinson, R. A., Maurer, O., . . . White, N. (2014). 
Choosing a title (2nd ed.). Unnamed Publishing. 

 
ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง 
 

1. บทในหนังสือ/บทความในวารสาร/สารานุกรม 
 

ไทย ชื่อเรื่อง (ปี, วัน เดือนที่เผยแพร่). ชื่อแหล่งข้อมูล. URL  
ต่างชาติ ชื่อเรื่อง (ปี, เดือน วันที่เผยแพร่). ชื่อแหล่งข้อมูล. URL 

 
เกษตรกรรม. (2563, 4 มิถุนายน). ใน วิกิพีเดีย. https://th.wikipedia.org/w/index.php?  

title=เกษตรกรรม&oldid=8891799  
 

2. หนังสือ/รายงาน/เว็บไซต์ 
 

ไทย ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที)่ (ปี, วัน เดือนที่เผยแพร่). ชื่อแหล่งข้อมูล. URL (ถ้ามี) 
ต่างชาติ ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที)่ (ปี, เดือน วันที่เผยแพร่). ชื่อแหล่งข้อมูล. URL (ถ้ามี) 

 
Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Merriam-Webster.  

ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจ าเป็นส าหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่? (2562, 21 สิงหาคม). ครูบ้านนอก
ดอทคอม. https://www.kroobannok.com/87248 
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หนังสือแปล 
 

ไทย  สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องภาษาต้นฉบับ [ชื่อหนังสือภาษาไทย] (พิมพ์ครั้งที)่.  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรส านักพิมพ์. 

ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องภาษาต้นฉบับ [ชื่อหนังสือภาษาต่างชาติ] (พิมพ์ครั้งที่). 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรส านักพิมพ์. 

 
ฮอว์คิง, เอส. (2552). The illustrated: A brief history of time [ประวัติย่อของกาลเวลา 

ฉบับภาพประกอบ] (พิมพ์ครั้งที่ 17). มติชน. 
Piaget, J. (1950). La construction du réel chez l’enfant [The child’s construction of reality]. 

Neuchâtel, Delachaux, & Niestlé. 
 
ราชกิจจานุเบกษา 
 

ชื่อกฎหมาย. (ปี, วัน เดือน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม เลขเล่ม ตอนที่ เลขตอน. หน้า เลขหน้า 
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548. (2548, 25 

พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง. หน้า 14–23. 
 
บทในหนังสือ 
 

ไทย ชื่อ สกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อบทหรือชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.), ชื่อหนังสือ  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร(น. เลขหน้า). ส านักพิมพ์. URL, DOI  

ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทหรือชื่อบทความ. In ชื่อบรรณาธิการ (Ed. หรือ Eds.), 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรชื่อหนังสือ, pp. เลขหน้า). ส านักพิมพ์ URL, DOI 

 
จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2540). การวิจัยอนาคตแบบ EDRF. ใน ทิศนา แขมมณี และ สร้อยสน สกลรักษ์ (บ.ก.), 

แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา (น. 1–18). ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Moye, J., & Wood, E. (2020). Understanding legal and clinical capacities. In J. Moye 

(Ed.), Assessing capacities of older adults: A casebook to guide difficult 
decisions (pp. 9–23). American Psychological Association. 
https://doi.org/10.1037/0000184-002 
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รายงาน  
 
 1. รายงานที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืน 
 

ไทย ชื่อหน่วยงาน. (ปีที่เผยแพร)่. ชื่อเรื่อง. ส านักพิมพ์. URL (ถ้าม)ี  
ต่างชาติ ชื่อหน่วยงาน. (ปีที่เผยแพร)่. ชื่อเรื่อง. ส านักพิมพ์. URL (ถ้าม)ี 

 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). (2558). รายงานประจ าปี. โมโน 

เทคโนโลยี. 
Department of Health. (2012). Aboriginal and Torres Strait Islander health performance 

framework (HPF) 2012. 
https://www1.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/oatsih-hpf-
2012-toc 

 
 2. รายงานที่จัดท าโดยผู้แต่งสังกัดหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอื่น 
 

ไทย ชื่อ สกุล. (ปีที่เผยแพร)่. ชื่อเรื่อง. ส านักพิมพ์. URL (ถ้ามี)  
ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. ส านักพิมพ์. URL (ถ้าม)ี 

 
สุมาลี ตังคณานุรักษ์ , อรทัย วิมลโนธ, และ เกรียงไกร นะจร. (2559). การวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อการ

พัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Cockerill, L., & Pennings, S. (2007). Private business investment in Australia (Research 
Discussion Paper RDP 2007-09). Reserve Bank of Australia. 
https://www.rba.gov.au/publications/rdp/2007/pdf/rdp2007-09.pdf 

 
รายงานการประชุมวิชาการ 
 
 1. ในรูปแบบหนังสือ (สิ่งพิมพ์, อิเล็กทรอนิกส์) 
 

ไทย ชื่อ สกุล. (ปี). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.), ชื่อหัวข้อการประชุม.  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรชื่อการประชุม (น. เลขหน้า). ฐานข้อมูล. URL  
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ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ. ปี). ชื่อเรื่อง. In ชื่อบรรณาธิการ (Ed. หรือ Eds.), ชื่อหัวข้อการประชุม. 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรชื่อการประชุม (pp. เลขหน้า). ฐานข้อมูล. URL 

 
พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาท่ัวไปกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในประเทศมาเลเซียและ

สิงคโปร์ ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจนวาสี (บ.ก.), การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาไทย. การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ (น. 97–102).  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. 
Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture notes in 
computer science: Vol. 4678. Advanced concepts for intelligent vision systems (pp. 
97–108). Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9 

  
 2. ในรูปแบบวารสาร (สิ่งพิมพ์, อิเล็กทรอนิกส์) 
 

ไทย ชื่อ สกุล. ปี). ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องย่อย. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที่), เลขหน้า. URL 
ต่างชาติ  สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปี). ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องย่อย. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที่), เลขหน้า. URL 

 
Chaudhuri, S., & Biswas, A. (2017). External terms-of-trade and labor market imperfections in 

developing countries: Theory and evidence. Proceedings of the Academy of 
Economics and Economic Education, 20(1), 11–16. https://search-proquest-
com.elibrary.jcu.edu.au/docview/1928612180?accountid=16285 

 
วิทยานิพนธ์ 
 

1. ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 
 

ไทย ชื่อ สกุล. (ปีที่เผยแพร)่. ชื่อวิทยานิพนธ์ [ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรหรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. ชื่อมหาวิทยาลัย.  

ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อวิทยานิพนธ์ [Unpublished doctoral dissertation 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรหรือ Unpublished master’s thesis]. ชื่อมหาวิทยาลัย. 
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รณชัย ศิลากร. (2547). ผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นตามทฤษฎีของมาสโลว์ [วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Jung, M. S. (2014). A structural equation model on core competence of nursing students 
[Unpublished doctoral dissertation]. Choong-Ang University. 

 
2. ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตจากเว็บไซต์  

(ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์) 
 

ไทย ชื่อ สกุล. (ปีที่เผยแพร)่. ชื่อวิทยานิพนธ์ [ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ชื่อมหาวิทยาลัย]. ชื่อเว็บไซต์. URL  

ต่างชาติ  สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อวิทยานิพนธ์ [Doctoral dissertation หรือ  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรMaster’s thesis, ชื่อมหาวิทยาลัย]. ชื่อเว็บไซต์. URL 

 
วราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ. (2545). การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดส าหรับครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิค

การละคร [ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn 
University Intellectual Repository (CUIR). 
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/302 

Ata, A. (2015). Factor effecting teacher-child communication skill & self-efficacy beliefs: An 
investigation on preschool teachers [Master’s thesis, Middle East Technical 
University]. Middle East Technical University Library. 
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12619101/index.pdf 

 
 3. ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ 
 

ไทย  ชื่อ สกุล. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อวิทยานิพนธ์ (หมายเลข UMI หรือ เลขล าดับอื่น ๆ)  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร[ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรชื่อมหาวิทยาลัย]. ชื่อฐานข้อมูล.  

ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อวิทยานิพนธ์ (หมายเลข UMI หรือ เลขล าดับอื่น ๆ) 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร[Doctoral dissertation หรือ Master’s thesis, ชื่อมหาวิทยาลัย]. ชื่อฐานข้อมูล 
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McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up 
with an alcoholic mother (UMI No. 1434728) [Master’s thesis, California State 
University–Long Beach]. ProQuest Dissertations and Theses database. 

 
*สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, การศึกษารายบุคคลปริญญา
มหาบัณฑิต 
 
หนังสือพิมพ์ (ฉบับพิมพ์) 
 
ไทย ชื่อ สกุล. (ปี, วัน เดือน). ชื่อคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้า. 
ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปี, เดือน วัน). ชื่อคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้า. 

 
อธิชา ชื่นใจ. (2564, 29 ตุลาคม). เดลินิวส์วาไรตี้. เดลินิวส,์ 4. 
Popkin, G. (2020, August 12). Global warming could unlock carbon from tropical soil. The 

New York Times, D3. 
 
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ไทย ชื่อ สกุล. (ปี, วัน เดือน). ชื่อคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์. URL 
ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปี, เดือน วัน). ชื่อคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์. URL 

 
พรไพลิน จุลพันธ์. (2564, 29 ตุลาคม). ท่องเที่ยวเดินหน้า ‘Reopen Thailand’ จ่อดึงเมกะอีเว้นท์หวังสะพัด 

‘แสนล้าน’. บทน า-บทวิเคราะห.์ กรุงเทพธุรกิจ.
https://www.pressreader.com/thailand/krungthep-turakij/20211029 

Popkin, G., & Draper, K. (2020, August 12). Global warming could unlock carbon from tropical 
soil. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/08/12/climate/tropical-
soils-climate-change.html 

บทความวารสารฉบับพิมพ์, อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ไทย ชื่อ สกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที)่, เลขหน้า. URL, DOI  
ต่างชาติ สกุล, อักษรย่อชื่อ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที)่, เลขหน้า. URL, DOI 
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สิริฉันท์ สถิรกุล. (2540). สอนวิชาธุรกิจในระดับมัธยมศึกษาอย่างไรจึงจะจูงใจผู้เรียน. วิทยาจารย์, 95(1), 
91–94. 

Andreff, W., & Staudohar, P. D. (2000). The evolving European model of professional sports 
finance. Journal of Sports Economics, 1(3), 257–276. https://www.journal-of-sports-
economics.com/european-model-finance 

 
Online Media 
1. Social Media  

- อาจประกอบด้วย ข้อความ ภาพและวีดิทัศน์ หรือข้อความที่มีรูปภาพ หรือวีดิทัศน์ประกอบ 
- ชื่อเรื่อง ข้อความที่ปรากฎอยู่ให้อ้างไม่เกิน 20 ค าแรก (หากมีไม่ถึงให้ใส่ให้หมด) 
- หากมีภาพหรือวีดิทัศน์ประกอบใต้โพสต์ ให้ระบุในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม แล้วใส่รูปแบบของ

เนื้อหา 
- ห้ามปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขค าสะกด การใช้ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่และให้คงไว้ซึ่งแฮชแท็กและลิงก์ 

ในส่วนของอิโมจิ หากเป็นไปได้ให้ลอกหรือแสดงอิโมจิตามต้นฉบับ หากไม่สามารถคัดลอกหรือแสดงอิโมจิตาม
ต้นฉบับได้ ให้ระบุชื่ออิโมจิในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม สามารถสืบค้นรายชื่อเต็มของอิโมจิได้จากเว็บไซต์  
Unicode Consortium (https://unicode.org/emoji/charts/index.html) ในหมวดรายชื่ออิโมจิ (Emoji 
List) โดยให้นับอิโมจิเป็น 1 ค าใน 20 ค าแรกด้วย 

 
1.1 Tweet 
 

ไทย ชื่อ สกุล. [@username]. (ปี, วัน เดือนที่เผยแพร่). เนื้อหาของโพสต์ 20 ค าแรก 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร[รูปแบบของเนื้อหา]. ทวิตเตอร์. URL 

ต่างชาติ  สกุล, อักษรย่อชื่อผู้แต่ง. [@username]. (ปี, เดือน วันที่เผยแพร่). เนื้อหาของ 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรโพสต์ 20 ค าแรก [รูปแบบของเนื้อหา]. Twitter. URL 

 
ปานระพี รพิพันธุ์. [@panraphee]. (2564, 18 พฤศจิกายน). พฤ 18 พ.ย.64 เวลา 14.30 น. เอ้ินจะพาไป

งานใหญ่ระดับ Asia Pacific กับงาน Powering Digital. [Image attached]. ทวิตเตอร.์ 
https://twitter.com/panraphee/status/1461156198980358148 

CDC [@CDCgov]. (2020, June 11). Scientists do not know if having antibodies to the virus that 
causes #COVID19 can protect someone from getting infected again [Image 
attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/CDCgov/status/ 
1271180413134876672 

https://twitter.com/CDCgov/status/1271180413134876672
https://twitter.com/CDCgov/status/1271180413134876672
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1.2 Twitter Profile เนื้อหาของเพจหรือโปรไฟล์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องระบุวันที่
สืบค้น 
 

ไทย ชื่อ สกุล [@username]. (ปี, วัน เดือนที่เผยแพร่). ทวีต [โปรไฟล์ทวิตเตอร์]. ทวิตเตอร.์ 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรสืบค้น วัน เดือน ปี, จาก URL  

ต่างชาติ  สกุล, อักษรย่อชื่อผู้แต่ง. [username]. (ปี, เดือน วันที่เผยแพร่). Tweets [Twitter profile]. 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรTwitter. Retrieved, เดือน วัน, ปี, from/URL  

 
Jordan, M. B. [@michaelb4jordan]. (n.d.). Tweets & replies [Twitter profile]. Twitter. Retrieved 

January 9, 2020, from https://twitter.com/michaelb4jordan/withreplies 
 
1.3 Facebook Post 

 
ไทย ชื่อ สกุล. (ปี, วัน เดือนที่เผยแพร่). เนื้อหาของโพสต์ 20 ค าแรก [รูปแบบของเนื้อหา]. เฟสบุ๊ก. 

URL  
ต่างชาติ  สกุล, อักษรย่อชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่เผยแพร่). เนื้อหาของโพสต์ 20 ค าแรก 

ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร [รูปแบบของเนื้อหา]. Facebook. URL 
 
Australian Psychological Society. (2020, January 9). Children cope with trauma in different 

ways. Look for changes in behaviour that suggest they are unsettled or 
distressed [Image with link attached]. Facebook. 
https://www.facebook.com/pg/AustralianPsychologicalSociety/posts/?ref=page_intern
al 

 
1.4 Facebook Page หน้าหลัก (Home) สามารถเปลี่ยนเป็นหน้าอื่น ๆ ของโปรไฟล์ได้ เช่น ไทม์ไลน์ 
(Timeline) หรือ เกี่ยวกับ (About) หรือ รูปภาพ (Photos) หรือ เป็นต้น 
 

ไทย ชื่อ สกุล. (ม.ป.ป.). หน้าหลัก [เพจเฟซบุ๊ก]. เฟสบุ๊ก. สืบค้น วัน เดือน ปี, จาก URL 
ต่างชาติ  สกุล, อักษรย่อชื่อผู้แต่ง. (n.d.). Home [Facebook page]. Facebook. Retrieved เดือน   

ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรวัน, ปี, from URL 
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โรงพยาบาลจุฬาภรณ.์ (ม.ป.ป.). หน้าหลัก [เพจเฟซบุ๊ก]. เฟซบุ๊ก. สืบค้น 4 มีนาคม 2563, จาก 
https://facebook.com/chulabhornhospital/ 

Australian Psychological Society. (n.d.). Home [Facebook page]. Facebook. Retrieved January 
21, 2020, from https://www.facebook.com/AustralianPsychologicalSociety/ 

 
1.5 Instagram Photo or Video รูปภาพหรือวีดิทัศน์ในอินสตาแกรม 

 
ไทย ชื่อ สกุล. [@username]. (ปี, วัน เดือนที่เผยแพร่). เนื้อหาของโพสต์ 20 ค าแรก  

ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร[รูปแบบของเนื้อหา]. อินสตาแกรม. URL 
ต่างชาติ  สกุล, อักษรย่อชื่อผู้แต่ง. [@username]. (ปี, เดือน วันที่เผยแพร่). เนื้อหาของ 

ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรโพสต์ 20 ค าแรก [รูปแบบของเนื้อหา]. Instagram. URL 
 
Cancer Council Australia [@cancercouncil]. (2019, December 17). Find your local UV 

levels [Infographic]. Instagram. https://www.instagram.com/p/ 
B6JpDqBlVYo/?utm_source=ig_web_copy_link 

 
1.6 Instagram Highlight 
 

ไทย ชื่อ สกุล. [@username]. (ม.ป.ป.). เนื้อหาของโพสต์ 20 ค าแรก [ไฮไลต์]. อินสตาแกรม. 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรสืบค้น เดือน ปี, จาก URL 

ต่างชาติ  สกุล, อักษรย่อชื่อผู้แต่ง. [@username]. (n.d.). เนื้อหาของโพสต์ 20 ค าแรก [Hilight]. 
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษรInstagram. Retrieved Month DD, YYYY, from URL 

 
Cancer Council Australia [@cancercouncil]. (n.d.). Australia has one of the highest rates of 

bowel cancer in the world [Highlight]. Instagram. Retrieved January 21, 2020, from 
https://www.instagram.com/stories/highlights/ 17930993809343788/ 

 
1.7 Online forum post โพสต์ออนไลน์ฟอรั่มหรือกระทู้ออนไลน์ 
 

ไทย ชื่อ สกุล. [@username]. (ปี, วัน เดือนที่เผยแพร่). เนื้อหาของโพสต์ 20 ค าแรก  
ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร[กระทู้ออนไลน์]. ชื่อสื่อสังคม. URL 
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ต่างชาติ  สกุล, อักษรย่อชื่อผู้แต่ง. [@username]. (ปี, เดือน วันที่เผยแพร่). เนื้อหาของโพสต์ ย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร

20 ค าแรก [Online forum post]. ชื่อสื่อสังคม. URL 
 
Kazzl. (2015, December 26). The BB cafe is open for business! Welcome to a new chill and 

chat place for everyone on the forum [Online forum post]. Beyond Blue. 
https://www.beyondblue.org.au/get-support/online-forums/bb-social-zone/the-bb-
cafe 

 
2. Webpages and Websites 
 

ไทย ชื่อ สกุลผู้แต่ง. (ปี, วัน เดือนที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อเว็บไซต์. URL 
ต่างชาติ  สกุล, อักษรย่อชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อเว็บไซต์. URL 

 
ธนากร ศรีตนไชย. (2021). บทความเรื่อง การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า (Slow Tourism). คณะการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. https://tourism.utcc.ac.th/บทความเรื่อง-
การท่องเท-2/ 

Sievers, W. (1966). Monash University [Photograph]. Trove. 
https://trove.nla.gov.au/work/15565401?q=monash&c=picture&versionId=18284000 

 
*ไม่มีวันที่เผยแพร่ ให้ใส่ (ม.ป.ป) หรือ (n.d.) 
*หากปรากฎเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค่ปี เท่านั้น 
*ชื่อผู้เขียนและชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก 
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Monash University. (2021). Citing and referencing: APA 7th. Monash University. 
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/apa7th  
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